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INTERPRETAÇÕES SOBRE A HISTÓRIA,
A MEMÓRIA E A IDENTIDADE DO
GRUPO INDÍGENA PITAGUARY
Joceny de Deus Pinheiro
INTRODUÇÃO

Em geral, o conhecimento sobre a diversidade étnica e
cultural do Brasil tem sido considerado privilégio de poucos.
Alguns "poucos" que se aventuraram em áreas específicas~ do
saber, quase sempre do saber antropológico. E fato, assim, que
se conhece pouco a riqueza das gentes do Brasil. Que se poderá
dizer, então, acerca da vida dos povos indígenas que habitam o
país de uma ponta a outra? Muito pouco, certamente. Muito
pouco, infelizmente.
Muito menos ainda quando se trata de um povo que
não está situado no perímetro da Amazónia Legal - área para
qual se voltam os mais diversos olhares "estrangeiros", nem
nas adjacências dessa região - onde a atuação de
missionários e ONGs tem sido muito maior, nem no Sudeste
ou Sul - onde as universidades parecem ter desenvolvido
com maior vigor a área de etnologia e estudos indígenas,
levando muitos dos seus a se interessarem pelos que estão
ao redor.
Este texto tem, antes de qualquer objetivo mais
específico, a intenção de fazer "alguns" conhecerem mais
(melhor seria dizer: simplesmente conhecerem) sobre a vida, a
memória e a história do grupo Pitaguary que vive atualmente
em localidades do interior cearense, região Nordeste do Brasil.
Na companhia de outros grupos locais, os Pitaguary, só mais
recentemente, têm alcançado a visibilidade que torna possível
instigar o interesse alheio sobre sua existência, sua diferença,
sua identidade.
A cada passo, no espaço e no tempo de sua gente, um rico
celeiro de experiências, de memória e silêncio, de trajetória. A
cada canto, uma lembrança, uma denúncia, um desabafo, uma
alegria. A paisagem da serra que os cerca por todos os lados, a
densa mata, ora verde, ora pastel, a água escura do açude:
cenários de lutas inglórias no passado e de um agir intenso no
~
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presente. Entre reuniões, danças ou simples conversas sob a
sombra da palhoça, rios de palavra. Eles têm uma história. Eles
têm uma memória. Eles querem afirmá-las.
Exponho aqui fragmentos de textos já escritos por outros
autores, citações de documentos encontrados em arquivos,
impressões inacabados de um exercício de olhar, observar, e,
principalmente, transcrições de falas e depoimentos que prefiro
nomear por narrações, ou narrativas. Entre uma coisa e outra,
tento contextualizar um pouco do que poderia se chamar
supostamente de uma "história da situação indígena no Ceará"
ao longo dos processos de ocupação e implantação de atividades
produtivas no Estado.
Além disso, introduzo no texto uma discussão de
natureza mais teórica que, embora bastante sumária, tem por
pretensão relacionar a problemática da invisibilidade do
indígena aos usos e conceitos vigentes de "cultura" e de
"identidade étnica''. Espero, com isso, tornar possível um pouco
do conhecimento de que falei logo no início. O texto todo é nada
mais que urna introdução, uma breve introdução ao mundo
Pitaguary.
,

ENTRE OS INDIOS DO NORDESTE
"ERA TUDO UM POVO SÓ"

Os Pitaguary constituem um grupo indígena que reside
em diversas localidades da zona rural do município de
Maracanaú, no Estado do Ceará, concentrando-se em maior
número em Santo Antônio dos Pitaguary e Aldeia Nova localidades vizinhas. Corno os demais grupos da região, tem sido
alvo, no percurso de sua mobilização (em prol do reconhecimento
de uma diferença e da obtenção de certas garantias), de uma
sucessão de debates polêmicos a respeito de sua identidade e
da legitimidade de seu discurso ou mesmo da viabilidade da
exigência de seus direitos.
Figuram como tema de uma discussão que, na maioria
das vezes, utiliza termos e adjetivos típicos da visão centrada ou
interessada numa idéia de pureza étnica conservada ao longo
dos séculos, pureza esta jamais encontrada. Adjetivos pouco
qualificativos que, em última conseqüência, acabam por retirar
dos membros dessa(s) coletividade(s) a condição de sujeitos
históricos que viveram um processo de mudança cultural, mas
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que têm outras visões a se contrapor àquela das perdas e
ausências 1 •
Na verdade, isso se insere numa discussão maior que
está relacionada ao fato de os povos indígenas do Nordeste nunca
terem sido objeto de especial interesse para os etnólogos- fossem
esses brasileiros ou não. Basta ver que, nas obras que compõem
a vasta bibliografia acerca dos mais diversos grupos no Brasil,
pouco se pode encontrar sobre aqueles que ocupam faixas
territoriais de qualquer um dos estados nordestinos (Oliveira,
1998:47-50).
Mesmo na Universidade, onde o discurso de crítica ao
processo de exotização e romantização do indígena sempre foi
mais vivo que na totalidade das escolas de ensino fundamental,
mesmo aí se vai encontrar pouca preocupação por parte dos
estudiosos que, tradicionalmente, ocuparam-se de desenvolver
pesquisas ligadas à temática do indigenismo .
Os índios do Nordeste são, por assim dizer, "um objeto de
interesse residual". E isso se deve, em parte, à grande difusão da
idéia de "perd,a" dos "elementos culturais originais" a que pareciam
estar "confinados". Sendo interesse, no máximo, de uma chamada
"etnologia das perdas e das ausências culturais" que, desde há muito,
deparou-se com o desafio de tentar "enquadrar" esses "casos" em
categorias d~ classificação mais generalizada como a de "grupos
lingüísticos", "áreas culturais" etc. (Oliveira, 1998:47-50).
O r a, diante da situação de que no estudo dessas
populações,. o distanciamento existente entre o etnólogo e o nativo
não parece, à primeira vista, de proporção tão gigantesca quanto
no caso das monografia~ clássicas da antropologia, as culturas
indígenas do Nordeste acabam por apresentar "baixa atratividade"
para os pesquisadores 2 que não raramente se frustram com a
"descontinuidade" apresentada na história e organização desses
grupos (Oliveira, 1998:47-50).

Faço alusão ao texto de João Pacheco de Oliveira que se dedica a
um·a discussão acerca de uma "etnologia dos índios misturados",
refletindo sobre a formação de tal concepção ao mesmo tempo em que
traça um histórico dos estudos voltados para o conhecimento de grupos
habitantes na região do Nordeste brasileiro.Ver "Uma etnologia dos
'índios misturados'? Situação colonial, territorialização e fluxos
culturais" in Mana 4 (1), pág. 4 7-77.
2
Em geral, estudiosos que ainda crêem num ideal de "continuidade
histórica" de quaisquer que sejam os povos.
1
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Como decorrên.cia disso, tornou-se comum fazer recair
sobre o estudo dos mesmos uma discussão a respeito dos
conceitos de "mestiçagem", "aculturação", "assimilação" etc.
Sempre, de uma maneira ou de outra, considerando-os mais pelo
que "foram" no passado do que mesmo pelo que representam na
atualidade (Oliveira, 1998:47-50).
Essa visão permeia célebres textos, inclusive alguns da
fase mais antiga de Darcy Ribeiro3 - que tiveram o mérito de
atravessar os muros da instituição acadêmica, chegando a serem
lidos por leigos, curiosos e outros. Em "Os Índios e a Civilização"
(1996), quando afirma que no Nordeste quase não há mais índios,
mas sim "mestiços", "caboclos" ou "sertanejos" que em nada se
diferenciam da população circundante, o autor se vale de uma
conclusão típica da análise assentada sobre a "falta", guiada pela
perspectiva de que a "privação" de algo destituiu dessa gente a
qualidade de "indígena".
Num cenário considerado de ausência estrutural, esses
povos acabam por ser designados, no máximo, como
"remanescentes", "descendentes" ou, se índios, "índios
misturados", retratando o vigor com que ainda persiste o critério
de identificação dos grupos étnicos a partir de uma cultura
específica ou de uma diferença fenotípica. A vigência do chamado
"critério cultural", por sua vez, acarreta numa imensa dificuldade,
por parte dos próprios grupos (os "desprovidos" de uma forte
contrastividade), de fazer valer suas reivindicações.
Essa realidade parece ·intrigante, do ponto de vista da
reflexão que demanda, ao mesmo tempo, conflituosa e tensa, já
que envolve, geralmente, problemas de disputa por terra - fator
de agravamento do surgimento de equívocos no tratamento das
questões referentes a tais grupos. Intrigante porque coloca para
a antropologia, e outros campos do saber, uma indagação que é a
de perceber como a diferença é explicitada nos casos onde os
"emblemas" estão supostamente "ausentes". Ou de investigar
quais são os elementos selecionados que assumem a natureza
dos sinais diacríticos neste caso.

3

É preciso acrescenta r, no entanto, que o próprio Darcy Ribeiro teve

tempo de rever tais teses que acabavam por elaborar, corri mais vigor,
uma representação dessa "extinção" por parte. dos antropólogos.
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BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A HISTÓRIA
INDÍGENA NO CEARÁ
No Ceará, o que parece estar por trás da invisibilidade de
vários grupos étnicos, do obscurecimento de uma diferenciação
cultural existente, é, justamente, uma história de contato, de
confronto, que traz consigo uma série de transformações internas
à organização das populações indígenas aqui habitantes. A política
indigenista da segunda metade do século XVIII e XIX
desarticulou, decididamente, a vida tribal, e forçou as sociedades
indígenas ao contato com a população regional, gerando um
esvaziamento progressivo das aldeias. Não obstante, uma parte
dos índios do Ceará conseguiu permanecer em seu local de
origem, buscando formas diversas de preservação de sua unidade
tribal e valendo-se da dinâmica da "cultura de contato" para
sobreviver (Porto Alegre, 1994:22).
Atualmente, Tapeba, Tremembé e Jenipapo-Kanindé são
os únicos grupos, no Estado do Ceará, reconhecidos pela
Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Mas, ano após ano, os j~mais
(uma via de reconhecimento da sociedade) já publicam matérias
sobre a existência de nove grupos que, juntos, somariam 10 mil
índios em tç>do o Estado do Ceará. Nesse meio, os Pitaguary, que
possuem mais de uma década de mobilização política em torno
da reivindicação de seus direitos enquanto indígenas, encontramse em processo de identificação pelo mesmo órgão.
Ocupando uma área prevista no plano de demarcação das
terras indígenas pela FUNAI, ao final de 1997, o grupo recebeu a
'
visita de uma. equipe4 que deu início ao processo administrativo
~e demarcação, cujo primeiro passo é a identificação e delimitação
da área pelo Ministério da Justiça e Presidência da República.
Tal fato representa uma ruptura no processo de negação
secular que a sociedade regional tem imposto a grupos indígenas
de áreas diversas. Se, hoje, há uma tentativa de reversão dos
prejuízos legados a estes grupos, é que a história de seu passado
foi, essencialmente, uma história de violência e conflito bem
refletida no problema da expropriação de suas terras imprescindíveis à sua sobrevivência.

4

Equipe principal formada por uma historiadora, uma soc.íóloga, uma
antropóloga e outra equipe formada por topógrafos e outros profissionais
que fizeram exame sobre a área propria mente dita.
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"O Ceará é a primeira província a negar a existência
de índios identificáveis nas aldeias e querer se apoderar
das suas terras (21/ 1O/1850). Durante cerca de quinze
anos, extinguem-se vários aldeamentos no Ceará, em
Pernambuco, na Paraíba. (... )Em 1854, quando o governo
central exige um arrolamento dos índios e do patrimônio
das aldeias (Alvará de 18/ 12/ 1854), está em pleno curso
o processo de sua extinção" (Cunha, 1992: 145).

Indubitavelmente, não foram poucos os argumentos criados
para dar sustentação à afirmativa de que "no Ceará não existe índio".
Ao longo dos últimos quatro séculos, a história regional conheceu
diversas fases nas quais esta negação foi acentuada. O conflito em
tomo da mão-de-obra e da terra indígena, terra que se revelara
como sustentáculo das atividades económicas locais, levou a uma
luta cujas armas variaram de tentativas de pura diluição até a
destruição da cultura nativa (Pinheiro, 1998).
Travou-se, assim, uma guerra que tinha por fim o domínio
físico (genocídio) e o domínio sobre o próprio modo de vida indígena
(etnocídio). Entre estas formas estavam mecanismos como a
negação da diversificada cultura nativa; de sua expre'ssão
religiosa, proibição das línguas e obrigatoriedade do português,
imposição do casamento misto etc. Apenas uma amostra do
conjunto de medidas que visavam consolidar o processo de
submissão indígena (Pinheiro, 1998).
"Grupos indígenas do Brasil, sobretudo os de contato
mais antigo com a população neobrasileira, foram
induzidos a falar línguas novas, primeiro a língua-geral,
derivada do tupi e propagada pelos jesuítas, mais tarde o
português, por imposição expressa do Diretório dos lndios
pombalino (art. 6. º). Processos de discriminação contra as
línguas indígenas foram usados nas escolas salesianas
contemporâneas. São conhecidas ainda as situações,
impostas pelo desprezo dos regionais pelos "caboclos" ou
"bugres", em que os índios se envergonhavam do uso de
suas línguas. A inter/erência nas culturas tradicionais
atingiu também a religião, os costumes matrimoniais, a
organização política, a tecnologia, os hábitos alimentares,
estes já afetados pela depauperização dos territórios de
caça e pesca" (Cunha, 1986: 116).
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Se, nos primórdios do período colonial, o que estava
em confronto era, sobretudo, num sentido mais amplo,
concepções de mundo distintas, nos séculos XVII, XVIII e
XIX - marcos do conflito aberto que se travou entre os
conquistadores luso-brasileiros e os povos indígenas aqui
habitantes - o enfrentamento teve como causa a disputa
pela terra, como conseqüência direta do período no qual se
iniciou o estabelecimento da ocupação efetiva do Ceará
(Pinheiro, 1998).
Assim, a partir de 1680, a pecuária, tendo encontrado
melhores condições de expansão pela demanda de carne, couro,
pele, animais de transporte e tração, faz surgir, no Ceará, as
primeiras sesmarias, que atendem aos colonos interessados em
garantir a efetivação desta ocupação, fato que gera grande conflito
com os habitantes nativos, os quais haviam de ser expulsos,
mesmo resistindo tenazmente. A "Guerra dos Bárbaros", cujo
período vai de 1680 a 1730, é reflexo desta "resistência" que,
pautada sobre o sentimento de pertencimento dos índios para
com seus territórios, fez com que muitos grupos permanecessem
na luta até a morte de seu último membro, restando aos que
sobreviveram à adaptação nos aldeamentos missionários (Studart
Filho, 1962; Porto Alegre, 1994: 16).
Nas ' primeiras décadas do século XVIII, a pecuária ocupava
extensaS' faixas de terra:
"A indústria da charqueada, iniciada por volta de
1 720, abriu um novo período na atividade criatória, o
chamado "ciclo das oficinas". As charqueadas se
expandiram da foz do rio Jaguaribe, no sentido norte-sul,
expandindo-se pelos sertões de Quixeramobim e pelo Vale
do Cariri, ao sul de Fortaleza, chegando ao extremo norte,
pelos rios Acaraú e Coreaú, ao oeste, pelos sertões de
Crateús (Pompeu Sobrinho, 1971; Girão, 1947:83-86)"
(Porto Alegre, 1994: 16)

Em meados do século XVIII, as exportações de couro já
haviam adquirido importância no comércio ultramarino, fazendo
com que a economia do sertão entrasse no circuito monopolista
do sistema colonial, representando "umfatoradicional de expansão
da economia do sertão e sua inclusão mais direta na órbita da política
mercantil portuguesa". Por essa razão, o governo metropolitano
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agora acompanhava com atenção os destinos da capitania.
Povoados, originados pela expansão da pecuária, são
transformados em vilas e o Estado , através das câmaras
municipais, passa a exercer maior controle sobre a mão-de-obra
"na sua maioria, indígena, forçando os chamados 'vadios' a trabalhar,
bem como viabilizando a captação de recursos, coletando impostos,
controlando a produção e o comércio" (Porto Alegre, 1994: 17).

O algodão nativo, por essa época, já havia sido incorporado
à economia de subsistência dos colonos e, precisamente, entre
1780 e 1820, o cultivo desse produto, tendo entrado no mercado
externo, começava a se dar em larga escala (Porto Alegre,
1994:19).
"O ingresso do algodão brasileiro no circuito
exportador resultou em mudanças na estrutura social e
produtiva do sertão, que apenas se esboçavam na
passagem do século XVfil para o século XIX. O ciclo
vegetativo curto e a adequação ao clima e ao solo
facilitaram a rápida expansão das plantações (... )
(Andrade, 1973 apud Porto Alegre, 1994: 19). A
agricultura comercial veio acelerar o processo de
submissão do índio e da população livre no sertão ao
projeto colonizador(... ). No Ceará, algodão e pecuária
não se colocavam como atividades excludentes. Antes,
pelo contrário, acomodavam-se uma à outra para f armar
as bases de um complexo sócio-econômico que iriá
consolidar-se no decorrer do século XIX, sobretudo após
1860, quando se deu a organização do mercado de
trabalho livre" (Pinheiro, 1990 apud Porto Alegre,
1994: 19).

No entanto, é ainda em meados do século XVIII que entra
em vigor a legislação indigenista implantada com o diretório
pombalino - a qual trouxe, entre outras resoluções, as proibições,
mencionadas no início do texto, referentes ao uso das línguas
indígenas e à obrigatoriedade da língua portuguesa. Tal decisão
não poderia caracterizar-se melhor como o reflexo da "ação
deletéria" lusitana (Freyre, 1997) .
Suprimir o idioma, para muitos, era fazer desaparecer
um dos elementos fundamentais na garantia da coesão de um
grupo, principalmente, quando se pensa que "a língua de um povo
é um sistema simbólico que organiza sua percepção do mundo, e é
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também um diferenciador por excelência5 " (Cunha, 1986: 100). No

confronto, como resultado da política vigente a partir de então, a
língua foi o primeiro elemento que não pôde se manter por muitas
gerações.
"Ocupação de maior parte das terras produtivas por
grandes proprietários, uso de mão-de-obra indígena e
livre, cobrança da renda da terra, vinculação dos pequenos
produtores aos latifúndios, f armas variadas de trabalho
individual e familiar, parceria, arrendamento, agricultura
de subsistência: aí estão as bases do complexo algodoeiropecuário em que se insere a questão indígena no sertão
nordestino" (Porto Alegre, 1994:20).

Esta nova atividade produtiva, com suas bases
consolidadas, faz com que o índio, já não mais representado como
ameaça ao empreendimento da colonização e do posterior
desenvolvimento do sertão, deixe de ser visto como "inimigo" deixando, por sua vez, de ser tão visível como outrora, e passando
a aparecer apenas como "caso de polícia" em conflitos ou
desavenças da região (Porto Alegre, 1994:22).
É possível pensar, assim, que a idéia da "extinção" dos
povos ind ígenas no Ceará está diretamente relacionada à
hegemortia que o Estado conquista sobre os índios, após a expulsão
dos jesuítas. Hegemonia que se apóia no tripé "aldeamentos terra - trabalho" - arena onde se "materializam o conflito e a luta
1

que caracterizam as relações entre índios e os diferentes grupos
sociais em presença, nesse período de transição" (... ) "É em tomo do
.binômio terra-trabalho e no espaço dos aldeamentos que se busca a
submissão do índio e na negação desse ·t ripé que se baseia a
resistência indígena à desagregação" (Porto Alegre, 1994:32).

O "desaparecimento" dos índios, alegado pelos
contemporãneos e pela historiografia cearense, diz respeito a
essa desagregação, cuja melhor tradução é o processo de djspersão
e miscigenação que atingiu parte dos índios. Entretanto, parece
importante perceber que, muitas vezes, este "desaparecimento"

5

No dizer de Manuela Carneiro da Cunha: " ... não é à toa que os
movimentos separatistas enfatizam dial.etos e os governos nacionais combatem
o polilingüismo dentro de suas fronteiras" (1986: 100).
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significou nada mais que um processo de perda de visibilidade.
Mas a pouca ênfase, em se tratando de história, que se dá à
permanência dos grupos que aí estão, é, por excelência, um
exemplo de quão grande é a força e a eficácia dessa noção de
"desaparecimento", de "extinção" supostamente oriunda de um
processo de "aculturação e assimilação".
Basta ver que, ainda hoje, o Brasil comemora sua
"mestiçagem" nacional. E o Ceará aí se insere. Desde as teorias
raciais do século XIX - levadas a cabo pelos precursores das
Ciências Sociais no país - até os dias de hoje, temos visto figurar
um Brasil como sinónimo de mistura ou fusão de raças e culturas,
um Brasil constituído sobre uma "amálgama étnica". A chamada
"fábula das três raças" (Ortiz, 1986) é o ápice do refinamento de
um pensamento que acaba por negar a existência dos grupos
indígenas, pois crê no fato de que o ''mestiço" é o resultado da
junção de todos e, simultaneamente, da "descaracterização" de
culturas nativas anteriormente distintas.
Partindo da idéia de uma "contribuição" de cada grupo
étnico à formação de uma cultura "nacional", encontra-se uma
teoria da "democracia racial", ou da "harmonização" da diferença,
que continua a obscurecer o caráter conflituoso e complexo de
um confronto cotidiano gerado pelas desigualdades étnicosociais. Por isso, a existência de grupos indígenas
contemporâneos tem sido ocultada sob o argumento de que se
diluíram em meio à combinação de suas características "raciais"
e culturais com as do colonizador branco.
Hoje mesmo, o país é levado a celebrar o aniversário
desse mito de origem que, contraditoriamente, é datado festejando cinco séculos de existência. E nesse meio, vê-se o
quanto à afirmação de identidades referentes às minorias
étnicas parece complicada. Como compreender a existência de
grupos que se pensam ou se reconhecem como diferentes em
meio à ideologia de uma nação mestiça, oriunda da mistura
indistinta de três matrizes, que ainda pensa a si mesma à luz
do conceito de raça?
Nesse contexto, mesmo estando o princípio dos direitos
às terras indígenas legitimado desde os tempos coloniais, a
reivindicação e a defesa de interesses, na vida de grupos
indígenas como os Pitaguary, passou a ·encontrar seu espaço,
melhor definido, somente após as garantias expressas na
Constituição de 1988, embora, já no Alvará de 1° de abril de 1680,
tenha-se dito o que, posteriormente, publicar-se-ia, de modo mais
elaborado, nas Constituições de 1934 até 1988 (apenas para expor

(

JOCENY DE DEUS PINHEIRO

239

como essas garantias foram, sistematicamente, desrespeitadas
ou desconsideradas ao longo dos anos) (Cunha, 1995).
"(... )muitos grupos, em áreas de colonização antiga,
após terem ocultado sua condição discriminada de
indígenas durante décadas, reivindicam novamente sua
identidade étnica. No século XIX, sobretudo no Nordeste,
com ofalso pretexto da inexistência ou de uma assimilação
geral dos índios, as terras dos aldeamentos foram
liquidadas e, por sinal, duramente disputadas entre os
poderes locais" (Cunha, 1995).

No Nordeste e, especificamente, no Ceará, vários desses
grupos indígenas, considerados, desde há muito tempo, "extintos",
na verda de, nem "ressurgiram" nem "reapareceram", como
costumamos pensar, simplesmente, estavam aí, como há muito
estiveram, no contexto da "cultura de contato": ora ocultando,
ora expondo sua condição, em meio à afirmativa de que "no Ceará
não existe índio", como um ponto de interrogação a nos indagar
sobre suas respectivas existências coletivas.
O fato é que, enquanto alguns grupos se extinguiram de
fato, outros permaneceram, mas se tornaram "invisíveis",
justamente, devido ao silenciamento que cai sobre eles a partir
do século XVIII. Imersos nas relações interétnicas que travaram
ao longo dos séculos, ainda se apresentam, aos olhos de muitos,
como um enigma em que pouco se conhece a realidade de suas
populações e pouco se sabe sobre sua história, cultura e identidade.
Todavia, é preciso enfatizar que mudanças têm ocorrido,
basicamente, porque os grupos contemporâneos passaram a se
organizar politicamente com maior empenho. Mobilizando-se,
para efetivação de seus direitos, têm reivindicado, junto aos
órgãos federais competentes, a demarcação de suas terras,
valendo-se, para isso, do apoio de alguns setores da sociedade
nacional. Hoje, estão ambientados num momento ~ntensa
afirmação étnica e, assim, obrigam a sociedade a refletir sobre
suas realidades, revendo, inclusive, a história de suas gentes.
IDENTIDADE ÉTNICA, CULTURA E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA:
O PROBLEMA DA INVISIBILIDADE INDÍGENA NO CEARÁ

Toda a polêmica questao sobre a existência ou não do
índio no Ceará parece residir num ponto central: o critério
utilizado para identificação dos grupos étnicos. Sabe-se que, ainda
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hoje, coexistem, com certa difusão no senso comum, os critérios:
racial, legal, cultural6 e, com menor força, o da auto-identificação
étnica. O fato é que "a princípio foi muito fácil aos colonizadores
civilizados identificarem os índios: eram todos aqueles que tinham
encontrado na América. Agora, entretanto, quase quinhentos anos
depois de ter Colombo desembarcado no Novo Mundo", tem-se muita
dificuldade em distinguir quem são esses grupos indígenas, daí
essa diversidade de critérios que predominaram, diferentemente,
em cada época da história brasileira (Melatti, 1993: 20).
Levando em consideração os critérios: racial, legal e
cultural, parece de infindável complexidade a situação dos grupos
indígenas no Nordeste. Mesclados numa área de grande população
mestiça, adotaram, ao longo de um processo de cinco séculos, "uma
série de instrumentos, de há.b itos e crenças dos ditos civilizados"
(Melatti, 1993: 22). Nessa situação, não -podem corresponder7 , em
hipótese alguma, a nenhum dos tipos discriminados na explicação
desses critérios e, embora o racial e o legal já estejam quase em
desuso, o cultural ainda encontra bastante aceitação no senso
comum e mesmo em alguns estudos centrados nessa 1:emática.

"As deficiências deste critério se devem ao fato de se
apoiar num conceito antiquado e já ultrapassado de cultura
como um mero conjunto de traços culturais, a simples soma
de costumes, crenças e técnicas. Não se leva em
consideração que uma cultura constitui um sistema em que
os elementos componentes mantêm relações entre si de tal
forma que a modificação de um deles acarreta mudança
nos demais. Além disso, nesse sistema, os elementos
componentes não têm todos a mesma importância, já que
não contribuem no mesmo grau para que a sociedade a que
pertença esta cultura continue existindo como entidade
concreta e distinta das demais sociedades" (Melatti, 1993:23)
O primeiro define o índio como "uma entidade racial evidenciada por
caracteres fisicos distintos daqueles dos conquistadores europeus". O
segundo afirma que índio é toda pessoa que satisfaz às características
definidas por lei como peculiares a tal. Já o terceiro acredita que
"determinado povo, não imporia seus caracteres biológicos, seria classificado
como indígena, branco ou mestiço, conforme a porcentagem de elementos
culturais de cada conjunto" (Melatti, 1993:20-23).
7
Claro está que este é um problema da sociedade envolvente e não
dos grupos em questão.
6
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Embora, ainda hoje, prevaleça a ênfase na manutenção
de uma cultura específica como sinônimo de identidade e
existência do grupo étnico - em detrimento da noção de autoidentificação e identificação pelos outros-, já no início do século
XX, Weber fala de grupos étnicos definindo-os como comunidades
organizadas que se fundamentam no sentimento subjetivo de
uma origem comum. Ressaltando seu aspecto de associação de
natureza política, o autor diz que é o sentimento de uma origem
comum que se revela como base para a ação coletiva e que se
apresenta como elemento de solidariedade entre os membros do
grupo (Weber, 1983).

"Na prática, os laços de identificação pennanecem
latentes nas tradições e só costumam se manifestar de
forma organizada se os membros do gmpo constituírem
um movimento em prol dos interesses comuns
compartilhados(. ..). Quando a etnicidade se manifesta, as
diferenças externas demarcadoras da condição étnica
costumam .ser acentuadas e teatralizadas. Weber
considerava-as esteticamente impressionantes e mesmo
artificiosas (1944:320) e, embora tenham, aparentemente,
pouca importância política por estarem referidas a pequenos
aspectos da conduta e da vida cotidiana, ao habitus, à
língua, às crenças religiosas e à memória, costumam se
revestir de um valor simbólico insuspeitado como estratégi,a
na consecução dos fins almejados" (Porto Alegre, 1996: 136).
Isto apenas evidencia "o caráter político da mobilização da
etnicidade" e o deslocamento de um olhar, na própria antropologia,
que antes se preocupava, essencialmente, com a cultura
específica que exibia cada grupo - para dizer que era a base de
sua identidade - e que passa a concenttar sua atenÇão no
significado político da emergência da.etnicidade. Uma importante
mudança quando se vê que, durante muito tempo, atribuiu-se
ao grupo étnico à característica "imprescindível" de compartilhar
uma mesma cultura.
Para Barth, na verdade, a importância dessa característica
está no fato de aparecer como implicação ou resultado da
organização étnica, e não como característica' primá.ria e
definicional desta. Neste caso, os grupos étnicos têm que ser
vistos como uma forma de organização social, onde o primeiro
traço diz respeito à auto-atribuição e a atribuição por outros a
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uma categoria étnica, à existência de "um grupo que se identifica
e é identificado por outros como se constituísse uma categoria
diferenciável de outras categorias do mesmo tipo" (Barth, 1998: 190).
No caso em questão, a categoria de diferenciação corresponde à
. qualidade de grupo "indígena".

"Uma atribuição categórica é uma atribuição étnica
quando classifica uma pessoa em termos de sua
identidade básica mais geral, presumivelmente
determinada por sua origem e seu meio ambiente. Na
medida em que os atores usam identidades étnicas para
categori2ar a si mesmo e outros, com objetivos de interação,
eles formam grupos étnicos neste sentido organizacional"
(Barth, 1998: 194).
Por esse caminho, Barth nos alerta para o fato de que,
embora as categorias étnicas tomem em consideração as
diferenças culturais, não se pode, a partir disso, deduzir a idéia,
acima contestada, de que grupos étnicos, necessariamente, para
assim serem considerados, devem compartilhar uma mesma
cultura que permanece a mesma ao longo de sua história. As
características culturais que são levadas em consideração, em
cada caso, são somente aquelas que os próprios atores pensam
ou são levados a pensar como significantes.
~

"... alguns traços culturais são utilizados pelos atores
como sinais e emblemas de diferenças, outros são
ignorados, e, em alguns relacionamentos, diferenças
radicais são minimizadas e negadas" (Barth, 1998: 194).
Nesse sentido, "a ênfase na atribuição como o traço
fundamental dos grupos étnicos" aparece como solução para duas
dificuldades conceituais: a primeira que seria referente "à
natureza da continuidade no tempo de tais entidades" e a segunda
que é relativa "à localização dos fatores determinantes de sua forma"
(Barth, 1998: 191).

"1 quando se define um grupo étnico como atributivo
e exclusivo, a natureza da continuidade .d os traços étnicos
é clara: ela depende da manutenção de uma fronteira. Os
traços culturais que demarcam a fronteira podem mudar,
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e as características culturais de seus membros podem
igualmente se transformar - apesar de tudo, o fato da
contínua dicotomização entre membros e não-membros
permite-nos especificar a natureza dessa continuidade e
investigar a forma e o conteúdo da transformação cultural.
2 apenas os fatores socialmente relevantes tomamse próprios para diagnosticar a pertença, e não as
diferenças "objetivas" manifestas que são geradas por
outros f0:tores. Pouco importa quão dessemelhantes
possam ser os membros em seus comportamentos
manifestos - se eles dizem que são A, em oposição a
outra categoria B da mesma ordem, eles estão querendo
ser tratados e querem ver seus próprios comportamentos
serem interpretados e julgados como de As e não de Bs;
melhor dizendo, eles declaram sua sujeição à cultura
compartilhada pelos As. Os efeitos disso, em comparação
a outros fatores que influenciaram realmente os
comportamentos, podem então tornar-se objeto de
investigação" (Barth, 1998: 195).
Bem assim, a questão principal na identificação de um
grupo étnico está relacionada à fronteira étnica que o define e
não à matéria cultural que ela abrange, a manutenção de uma
fronteira não implica a inexistência de variações culturais e
transformações diversas que ocorrem segundo a natureza do
contanto entre os grupos. A perpetuação dessa fronteira entre o
"nós" e os "outros" não exclui a mudança que
imprescindivelmente decorre dos contatos, e é exatamente isso
que explica porque, no caso do Ceará, após uma história de
profundo confronto, que traz consigo uma série de transformações
internas à organização das populações aqui habitantes, tais
transformações (em sua maioria relativas às tradições e às
culturas originais, nativas e pré-colombianas) não acarretaram
perda de identidade.
Mesmo tendo adotado a maior parte dos costumes, em
geral, da população brasileira, os me:r;nbros desses grupos
continuam a se ver, e a serem vistos, por muitos, como índios,
chamando nossa atenção para o critério da auto-identificação
étnica. As transformações se refletiram na existência de uma
cultura que, einbora não tenha se fundido, veio a adquirir uma
nova função, bem como uma nova conformação. Tornou-se,
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assim, uma cultura que, em decorrência do contato interétnico,
tendeu, ao mesmo tempo, "a se acentuar, tomando-se mais visível,
e a se simplificar e enrijecer, reduzindo-se a um número menor de
traços" (Cunha 1986:99).
Mas, o que são esses traços? Não seriam os elementos
que garantiriam, a priori, a distinção do grupo? A bem dizer, em
sua maioria, os chamados "sinais diacríticos" são traços
culturais. A seleção dos mesmos e o respectivo realce que a eles
se dá depende daquilo a que devem se opor: outros traços
peculiares aos grupos presentes ou mesmo à sociedade
envolvente; seja a religião, seja a língua, seja qualquer relação.
Como traços de diferenciação, "os sinais diacríticos devem poder
se opor, por definição, a outros de mesmo tipo" (Cunha, 1986: 100).
No entanto, se pensarmos que os traços distintivos
fundamentais são representados por elementos como a língua
ou a religião, concluiremos que muitos grupos indígenas, no
Nordeste, encontram-se em meio a ausência de emblemas que
os identifique face a outros povos, concluiremos, portanto, que
perderam a base de sustentação de sua identidade 8 •
Mas, porque, então, continuam a delimitar uma fronteira?
E como a delimitam? Não seria através de outros elementos?
Faz-se necessário, nessa circunstância, perceber que a
identificação de traços diacríticos, assim considerados, não é
suficiente para se pensar grupos, notadamente, presentes no
Nordeste. É preciso pensar as outras formas que assumem esses
sinais de diferenciação, porque se o grupo continua a delimitar uma
fronteira entre si e os demais é devido ao fato de estar ciente de sua
diferença, por sua vez, se acredita nessa diferença, naturalmente,
deverá tentar explicá-la por meio de elementos, quase emblemáticos,
que a evidenciem. Onde estarão, então, tais sinais?
Não iremos buscá-los, ingenuamente, na existência de uma
língua, de crenças ou de costumes exóticos à tradição mais geral
do homem nordestino, porque se assim fizéssemos, atestaríamos
que estávamos a pensar o grupo étnico como sendo definido pelo

8

E como temos, costumeiramente, procurado por tais emblemas, numa
ânsia de descoberta superficial de símbolos, que assegurem a existência
de uma continuidade de sociedades pré-colombianas, temos, por assim
dizer, posto em dúvida a legitimidade de suas reivindicações, porque,
na verdade, questionamos a autenticidade de seu próprio discurso,
baseados na expectativa de que poderíamos encontrar, fora do discurso,
uma tradição não-familiar, claramente diferenciada.
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critério cultural, esquecendo que língua, costumes e crenças são
"atributos externos à etnia, suscetíveis de profundas alterações, sem
que esta sofra colapso ou mutação" (Ribeiro, 1996:446).
Na verdade, só encontraremos tais sinais se os
percebermos a partir dos significado presentes naquilo que o grupo
seleciona e/ ou constrói como marca de diferenciação, não . ,
havendo, necessariamente, ligação com a representação exterior
ou imagética do grupo, mas, sim, com seu próprio discurso. No
âmbito da observação desses grupos a que nos referimos,
poderemos encontrar essas marcas de "distinção" na história,
na memória social e na problemática da territorialidade, pois
são elas as principais dimensões no processo de constituição de
sua identidade étnica (Peixoto da Silva, 1997:20).
Essa diferenciação pode ser representada, por exemplo,
pela ênfase que se dá sobre a relação do grupo com a natureza,
essencialmente, para marcar oposição a outras sociedades que
não dominam os saberes sobre a mesma - sobre a "mata", a
"terra", o "mato".
Pensar tais sinais, nesse sentido, é deixar de encará-los
como marcas que se vêem a olho nu, na superfície dos fatos e
não subjacentes a um discurso que os forma e transforma. Neste
momento, urge não mais procurarmos, obcecados, a existência
de vestimentas ou atividades específicas, vocábulos de uma
língua morta ou sequer uma religião, em suma, urge não mais
buscarmos caracteres externos particularizantes. Procurar sinais
que demonstrassem uma nítida ou exagerada distinção
sociocultural, em relação à população circundante, sabendo da
história do contato aqui ocorrida, seria persistir no erro de
enxergar o indígena como ser exótico, seria supor que, tendo
sofrido mudanças de toda espécie, ao longo destes séculos,
apresentar-se-ia, agora, como "tipo não mais puro'', devido à
ausência de uma fenotipia "autenticamente" indígena - para
uns - e da escassez de costumes originais que, ao observá-los,
o pesquisador logo reconhecesse.
Cabe aqui enfatizar que, com isso, não estamos a negar
a existência das diferenças, ao contrário, "nunca, con10 hoje, fez
tanto sentido falar no direito à diferença como uma questão política
e reivindicar que os índios sejam conhecidos e respeitados" como
"portadores de tradições culturais vivas e atuantes a serem
aprendidas e admiradas por todo o País". O que tentamos afastar,
de toda e qualquer forma, é a influência de uma visão que encara
os .índios como "uma curiosidade folclórica ou sobrevivência
romântica e extemporânea do passado" (Porto Alegre, 1996: 15).

246

ÍNDIOS DO NORDESTE: TEMAS E PROBLEMAS- Ili

Tentamos, na mesma medida, perceber que a bagagem
cultural de cada grupo é, na verdade, o acervo donde se retiram
esses elementos que atuam na efetivação do contraste com as
demais culturas, de onde se extraem os instrumentos,
reconstruídos permanentemente, que servem para a sedimentação
da etnicidade e que salvaguardam a organização social e política
do grupo. Sem perder de vista que "a cultura não é algo dado, posto,
algo dilapidável", mas "algo constantemente reinventado, recomposto,
investido de novos significados" (Cunha, 1986: 101).
Temos, assim, de enxergar a dinâmica cultural em
detrimento de uma visão que focaliza a cultura como uma
combinação estática, imutável, que fornece elementos
permanentes para a definição e identificação de grupos étnicos.

"Em suma, traços culturais poderão variar no tempo e
no espaço, como de fato variam, sem que isso afete a
identidade do grupo. Essa perspectiva está, assim, em
consonância com a que percebe a cultura cómo algo
essencialmente dinâmico e perpetuamente reelaborado. A
cultura, portanto, em vez de ser o pressuposto de um grupo
étnico, é de certa maneira produto deste" (Cunha, 1986: 116).
UM OLHAR SOBRE A ORIGEM, UM OLHAR SOBRE O PASSADO:
ÍNDIOS DA ALDEYA NOVA OU DA SERRA DO PITAVARI

Habitantes e conhecedores da região que se estende pelos
sopés da serra entre os municípios de Maranguape, Pacatuba e
a zona urbana de Maracanaú, os Pitaguary evidenciam parte da
presença indígena que, atualmente, ganha visibilidade no
cenário contemporâneo do Ceará. Não deixam, também, de
retratar a situação de muitos índios do Nordeste que, vivendo
em precárias condições de subsistência e despercebidos, até
certo ponto, pela sociedade "nacional", têm sido, não raras vezes,
acusados de "descaracterizados" ou "aculturados".
Até pouco tempo, sociedade e mídia não hesitavam em
pensá-los sob a impressão do índio "folclorizado", e ainda os
procuravam sob a ótica de uma estética, absolutamente,
romântica. Uma sociedade e uma mídia ávidas pela existência
de ícones que seriam justamente esses imaginários índios de
cultura estática, imunes a quaisquer transformações
decorrentes do contato. No sentido contrário a esta visão, cuja
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procura pelo estereótipo acaba por negar a presença indígena,
vê-se crescer o interesse (por parte de vários setores da sociedade)
sobre esses grupos, cuja história não se encontra nos livros
didáticos (que reproduzem a chamada "história oficial") das
escolas de ensino básico e fundamental ou mesmo no programa
disciplinar do ensino universitário.
Afora esta relevante mudança (concernente ao olhar que
se direciona de fora para dentro), no plano interno à organização
de um grupo como o Pitaguary, o que se percebe é a existência
de uma rede íntima de relações entre as famílias nucleares e/
ou elementares (unidades constituídas de um homem e uma
mulher que possuem ou não filhos) e as famílias extensivas
(unidade em que se encontram: marido, esposa, filhos, genros,
sogros e netos), havendo uma presença significativa do
casamento endogâmico, além de uma baixa taxa de mobilidade
social para fora da região na qual se situa a localidade.
Com uma tendência ao crescimento populacional, e
negando uma suposta idéia de mera dispersão grupal ou simples
"aculturação" (como resultante da miscigenação), a recorrência
dos inúmeros cruzamentos familiares - cruzamentos oriundos
do fato de que a quase totalidade dos habitantes nasceu na
localidade de Santo Antônio dos Pita.g uary e lá sempre morou,
mudando apenas de casa, de terreno ou, no máximo, deslocandose para espaços circunvizinhos - aparece como indicativa da
rede de parentescos que bem se evidencia na preservação,
através de várias gerações, de nomes e sobrenomes comuns
como 'da Silva' e 'de Souza'.
Nesse contexto,, a auto-identificação indígena tem como
pilares o sentimento de uma origem comum e de uma unidade
grupal, baseada nos laços de parentesco, tendo como recurso,
muitas vezes, a invocação da memória dos antepassados precisamente expressa em falas como "porque minha avó era
índia, minha mãe era índia", "meu avô era índio brabo, tinha o
cabelo duro", "eram índios puros", "são raízes antigas", "aqui
tudinho é índio, uma coisa só", "aqui todo mundo se conhece,
·p orque todo mundo se criou junto"- e, do mesmo modo, o
sentimento de pertencimento à terra indígena, bem evidenciado
por respostas do tipo "caçava no meio do mato", "morava no alto
da serra, era índio brabo mesmo". Igualmente fortes na
sustentação dessa identificação que o grupo faz de si próprio,
esses pilares definem a idéia de uma comunidade que permanece
sobre um território que lhe é significativo e específico.
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Reconhecendo a si próprios pela denominação Pitaguary,
alguns mencionam seu parentesco com os Tapeba e os Potiguara.
Entretanto, o nome Pitaguary, de origem Tupi, nos documentos
oficiais dos séculos XVII, XVIII e XIX, sempre aparece designando
um lugar, uma serra, um sítio ou um terreno. Possivelmente, é
um termo derivado de variáveis do nome Potiguara9 - etnia que
teria ocupado extensas terras, já em 1603, na costa cearense
(Studart Filho, 1962). Teria sido essa a fonte de outros etnônimos
e, principalmente, dos topônimos da região, gerando as
denominações que conhecemos em muitas das narrativas, as quais
fazem menção às localidades, e nos documentos referentes à terra.
Para o termo "Potiguara" há diversas interpretações todas evidenciando a semelhança com a denominação Pitaguary.
Lima Figuerêdo, na obra Índios do Brasil (1939), enumera as
variantes de ''potyguaras" como ''pitinguaras" e ''petinguara".
Fernão Cardim, em Tratados de Terra e Gente do Brasil (1939),
refere-se aos mesmos escrevendo sua variante como ''pitiguaras",
conforme aqui se encontra :
,

"Potyguaras.
Potiguaras (mais abaixo).

Pitiguara

(na

nota).

Nome de índios Tupi de Pernambuco e Rio S.
Francisco, que nos dá.ocasião de vennos quanto é vã a
tentativa de explicar o nome, quando o chronista não
caracteriza alguma cousa da tribu e indica o porque da
denominação. Além das trêsfonnas acima, ainda se vê
esse escripto Potyuára (Martius e P. Seguro), Pi.tagoar (G.
S. de Souza), Potygoar (S. de Vasconcellos), etc., prestandose deste modo a bem diversas interpretações, de mais a
mais divergentes na mesma fonna, confonne os autores,
como se vê em Potyuára dado como patronymico por
Martius, e como significando "pescadores de camarão"
por Porto Seguro, e nenhuma das duas exactas. Poti (e
não poty) uár, alterado de potiguar, póde significar
"comedor de camarão", mas não ''pescador", como diz P.
Seguro (... }, ainda temos Pety-guar bebedor de tabaco
(Montoya}, fumista, fumador. Na f ónna que dá G. Soares

9

Encontramos as variáveis de Potiguara: potiguare, potigoa r , pitagoar,
pitínguares, pítinguara , petinguares etc.
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de Sousa, temos o substantivo Pytaguar o páo para
conduzir carga sobre os hombros de dois peões, e também
verbo "conduzir, carregar, transportará dois". Si este não
dá para nome de tribu, há ainda Pitagua ou pitãgua, nome
de varios Lanius (que podia applicar-se a tribus) e hoje
em Paraguayo significando "estrangeiro". (.. .)podia ainda
serpytaguar ou pytahar os firmes, os quedas, os que ficam,
Pyteguar, por Pytehar os chupadores, etc. (Cardim,
1939:232-233).

Essa possível relação entre os termos Potiguara e
Pitaguary se deve a fatos históricos. Os confrontos contínuos nas
capitanias da Paraíba e do Rio Grande do Norte, na visão de alguns
historiadores, teriam levado muitos Potiguara a optarem pelas
trilhas do deslocamento, para onde não mais estivessem sob a
ameaça do jugo lusitano. Dessa maneira, a migração para o norte
resultaria no fato de que, já nos idos de 1603, habitariam "as
extremas orientais das costas cearenses cabildas numerosas de índios
Potiguares ou Petiguaras" (Studart Filho, 1963: 163).
Seriam assaz numerosos no período em que se
defrontariam com a bandeira de Pêro Coelho, ainda no mesmo
ano. Contudo, perseguidos e escravizados por tais expedicionários,
o número de sua gente decresceria com tamanha rapidez que,
quando da chegada dos jesuítas enviados em catequese por
Fernão Cardim - quatro anos depois - , sua tribo não só estaria
"reduzidíssima", como viveria sob "o terror constante" dos
portugueses e de grupos indígenas aliados a esses (Studart Filho,
1963: 164).
Atravessados os conflitos que envolveriam habitantes
nativos, portugueses e holandeses, já em 1665, os Potiguara
formariam um grande aldeamento original cujo nome se
conheceria, mais tarde, como Bom Jesus da Aldeia de Parangába.
Desta, alguns grupos menores se destacariam e, logo após 1680,
constituiriam as Aldeias de São Sebastião de Paupina. Outrossim,
da última se originariam mais duas aldeias: Caucaia e a Aldeia
Nova de Pitaguari. Estariam, desta maneira, formadas as quatro
aldeias de índios Potiguara no Ceará (Studart Filho, 1963: 164).
Em 1692, conta o historiador Studart Filho que os
Principais de Parangaba e Paupina seriam louvados pelo "valor e
fidelidade" com que lutariam na chamada "Guerra dos Bárbaros",
iniciada em 1687. Chegando tal fato ao conhecimento do Rei,
cedo receberiam a notícia, do Governo lusitano, de que teriam
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terras para plantar suas lavouras. Alguns anos depois, em 1707
e 1718, os índios de Parangaba receberiam, por data de sesmaria,
posses de terra na costa da Serra de Sapupara e na Serra de
Maranguape. Em 1722, seria a vez dos índios de Paupina,
recebendo terras na Serra de Pacatuba, de modo que todas as
doações localizar-se-iam numa só região, estendendo-se pelas
serras de Sapupara, Maranguape, Pacatuba e parte de Maracanaú
- hoje, municípios cearenses (Studart Filho, 1963: 165) .
No livro que contém as cartas de sesmarias da região,
além das terras referentes aos índios de Parangaba e Paupina,
citadas há pouco, encontram-se os registros de duas doações aos
Índios da Aldeia Nova, datadas de 1722, para os quais ceder-seiam as terras que cultivaram ao pé da "Serra de Pitaguari". No
primeiro documento, encontra-se a seguinte descrição:
"Diz o principal da Aldeya nova, e os mais índios da

Aldeya, que elles pessuem a muitos annos lrumas terras
donde tem suas Bananei.ras e pla1Uam suas Lavouras, e como
de prezente tem noticia, há pessoas lhe querem pedir ditas
terras por elles Suplicantes não terem dellas datta, que são
ao pé da serra do pitavary, e as fraldas da dita Serra, athe se
topar com a datta dos indios de paupina em a Serra de
pacatuba, e do dito pitavary athe a Serra da &ipupára e todas
as mais terras que nestes meios se acharem devolutas e
desaproveitadas portanto." (20/ 04/ 1722 )1º
Na segunda carta, de mesma data, vê-se um texto
semelhante:

"(... ) indios, naturais da Aldeya nova, e moradores
na mesma aldeya desta Capitania, que elles Suplicantes
tem descuberto pellos seus antepassados húa Sorte de
terras no Riacho chamado pella Lingoa da Terra piocã ao
pé do Serrote que tem o mesmo nome; que confronta com a
Serra Sapupara, o que tudo são testadas do defunto
gonçallo Pi.nto em a qual custumão sempre plantar Suas

Data: 20/04/ 1722 Página: 21 - Conjunto CEl .8: Datas de Sesmarias
do Ceará. Livro: V.2 Sesmarias CearensesDepartamentodelmprensaOfaial
-Fortaleza-Ceará 1971., 1682-1824.
10
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Lavouras, e como de prezente lhe hé uindo a noticia delles
suplicantes que alguns moradores desta Capitania os
querem espulsar f óra das ditas terras, e como elles
Suplicantes Sejam pobres, se valem do Amparo, e piedade
de vmerce como seu governadorportanto Pedem a vmerce."
(20/ 04/ 1722)11

As dimensões das terras doadas, em cada caso, variaram
conforme as regiões e as diferentes resoluções acerca do assunto.
No alvará de 23/ 11/ 1700, determinou -se a medida de
demarcação de "uma légua em quadra" para cada aldeia, já que,
tradicionalmente, esses índios, ao serem aldeados, recebiam
terras da Coroa (Cunha, 1992: 145).
A esse tempo, referente às cartas de sesmarias, os índios
viviam da agricultura e , certamente, da caça, da pesca e da coleta.
Cem anos após tais doações, em 1854, época em que o interesse
central da política indigenista repousava sobra a questão das
terras, outros registros nos revelariam a propriedade de índios
da mesma região e, especificamente, um destes documentos faria
menção a uma posse coletiva na qual se descreve o nome de
vinte e um índios:
"Termo de Registro do Sítio denominado Pitaguarfj,
pertencente aos Indios. Aos quatro dias do mês de
Setembro do ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Christo, nesta povoação de Maranguape, termo da Cidade
da Fortaleza do Ceará Grande, em casas de minha
rezidencia foi presente digo se me apresentarão Marcos
de Souza CahaibaArco Verde Camarão, com elle os mais
índios, dous exemplares do Seo terreno os quais são da
maneira seguinte. Marcos de Souza Cahaiba Arco Verde
Camarão (mais nome de 20 índios) querem regi.strar o seu
terreno sitano lugar denominado cabeceiras do rio
Pitaguarfj, na Freguezia de Maranguape, Província do
Ceará grande, o qual extrema, pela parte do Nascente pelo
lombo do serrote com o Sitio da Munguba, pela parte do
Poente pelo lombo do Serrote que divide as águas para o

11

Idem.
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Sítio Santo Antonio, pela parte do Norte encontrando com
o senhor Neutel Norton de Alencar Araripe, na estrada
que vai para o sítio da Munguba pela parte do Sul com o
mesmo Senhor Neutel no muo da ladeira, e por não
sabermos ler, e nem escrever pedimos ao Senhor Jacundo
Antunes de Alencar Rodovalho, este por nos fizesse e
assignasse. Maranguape quatro de Setembro de mil
oitocentos e cinquenta e quatro." (04/ 09/ 1854) 12

Tal documento é reflexo da decisão de "se assentarem
hordas selvagens", aldeamentos nos quais se reservariam "áreas
dentre as terras devolutas", áreas "inalienáveis" - idéia presente
na Lei de Terras (Lei 601 de 18/9/ 1850).
Mais precisamente, registros como esse são o resultado
do ato especial (Decreto 1318 que regulamenta a Lei de Terras,
de 30/ 1/ 1854, art. 75), do governo imperial, que se norteia pela
idéia de que se deve ceder aos índios pleno gozo de suas terras
(Cunha, 1992: 145).
I

"Na verdade, a Lei de Terras inaugura uma política
agressiva em relação às terras das aldeias: um mês após
sua promulgação, uma decisão do Império manda incorporar
aos Próprios Nacionais as terras de aldeias de índios que
"vivem dispersos e confundidos na massa da população
civilizada". Ou seja, após ter durante um séculofavorecido
o estabelecimento de estranhos junto ou dentro das terras
de suas terras. (... ) É uma primeira versão dos critérios de
identidade étnica do século XX" (Cunha, 1992: 145).

Em 1863, tempo em que a questão indígena tinha ~eixado
de se relacionar ao problema da mão-de-obra e havia se tornado
uma questão de terras, são escritas cartas e ofícios que tratam
de problemas referentes à usurpação da terra po~ invasores. Essa
invasão ocorre sobre a posse de terrenos já registrados pelos
índios, anunciando um conflito interminável que se estenderia
até nossos dias. Entre algumas destas notas ou avisos
encontrados, pode ser consultado o seguinte documento:

Data: 04/09/1854 - Livro: Registro de Terrçis da Freguezia de São
Sebastião de Maranguape, 1854-1858.
12
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"Directoria das Terras Publicas e Colonização - Notas
dos Avisos expedidos nos seguintes mezes do anno de
1863 pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras
Publicas. Aviso de 4 de julho. Determinando que com
urgência se envie as informações, acerca das legitimações
effectuadas nesta Provinda, assim como que se providencie
sobre a repressão dos abusos commettidos pelo posseiro
do terreno, denominado = Pi.taguary =situado no perimetro
da Sesmaria de Mecejana, que não só tem uzurpado terras
pertencentes ao domínio nacional, como també m
empregado ameaças e perseguições contra os índios.
Enviou-se por copia á Thesouraria de Fazenda, em 18 de
julho." (04/ 07/ 1863) 13
1

Dar atenção a esses documentos é precisar a história do
conflito e dos antagonismos que surgem a partir do momento em
os grupos indígenas têm que garantir uma propriedade. Parecem
ser importantes na medida em que nos explicam, através de seus
textos e do que se encon tra como pano de fundo (a política que os
instituiu) , o processo de perda e ganho de visibilidade por parte
desses, para nos explicar, também, em que consiste o alicerce
da idéia de "extinção" dos mesmos.
UM OLHAR SOBRE O PRESENTE:
MEMÓRIA E NARRAÇÃO DOS ÍNDIOS PITAGUARY

Compartilhando características com outros grupos que
compõem esse "todo" intitulado "Índios do Nordeste" (considerado
como "um conjunto étnico e histórico" 14 , embora bastante diverso
entre si), os Pitaguary revelam quão amplo é o espectro de
conhecimento que as narrativas 15 abrangem e quão grande é a
sua variedade de temas. São diversos os interesses, mas quando
Data: 04/07/1863- Conjunto CEI .9: Ministério da Agricultura. Livro: L3
Correspondências dos Ministérios do Império ao Presidente da Província, 18631864.
14
Conferir a discussão feita pelos autores Beatriz G. Dantas, José Augusto
L. Sampaio e Maria do Rosário G. Carvalho "Os Povos Indígena s do Nordeste
Brasileiro: Um Esboço Histórico" in Manuela Carneiro da Cunha (org.), História
dos Índios no Brasil, São Paulo: FAPESP /SMC/ Cia. Das Letras, 1992.
15
As narrativas que aqui interessam são aquelas eleitas pelo grupo como
as mais significativas. Só o "campo" poderá revela-las.
13
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o ponto em questão é a história do grupo, freqüentemente entra
em evidência, como já foi dito, a idéia de uma origem comum e
de uma unidade grupal baseada nos laços de parentesco, a crença
numa descendência comum.
A metáfora vegetal também aparece para falar dessa
origem ou descendência cuja história se perde no tempo: "são
raízes antigas", na época em que "morava no alto daquela serra
índio brabo mesmo!", que se "caçava no meio do mato", se "vivia
no meio do mundo", "no meio da mata". O mato, a mata, a serra,
a terra são elementos que retratam a outra face do sentimento
de pertencimento que, além de ser ao grupo, é também ao
território - ''fator regulador de relações entre seus membros"
(Oliveira, 1998:54).
A história de uma árvore sagrada de mil anos revela bem
a idéia de uma permanência ancestral que ultrapassa em dobro o
tempo de estadia do branco civilizador nas áreas indígenas. É uma
árvore-símbolo da noção de uma flJração antiga e profunda dos
indígenas nas terras que "tradicionalmente" habitam. A metáfora
vegetal do tronco, das raízes e da própria árvore é peça chave na
constituição do imaginário do grupo. Obviamente, nem a árvore
(uma mangueira) - ao redor da qual se realizam rituais de dança
e oração no dia 12 de junho de cada ano - tem mais de mil anos,
nem os Pitaguary estão na localidade há mais de três séculos. O
simbolismo do tempo, nesse sentido, é também um aspecto
revelador. De toda forma, está conectado à questão do território.
I

"Ali, tem um pé de mangueira que está com mais de
mil anos, naquele pé de mangueira, exatamente lá, morreu
muito índio enforcado, matado de fome. Essa mangueira,
quando nós vamos orar, todo mundo chora e ela chove.
Debaixo da mangueira chove. Quando nós estamos lá
debaixo, brincando o toré, a ,mangueira chora. E o clamor
é muito grande lá debaixo. E muito grande. O padre vem
celebrar essa missa, por aqueles que morreram, para nós
assistirmos a tudo, tem que assistir! Nós vivemos por aqui,
rolando, devagarinho, devagarinho. Agora, chegou o tempo
de nós ganharmos o nosso pedacinho de terra" (José
Filismino, 60).
A posse do território ou sua respectiva perda aparece como
um ponto "divisor de águas" no estabelecimento de uma
cronologia histórica. No princípio, "era um povo só", tempo em
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que todos os grupos locais, hoje engajados no movimento pela
demarcação da terra, compunham "uma só nação", levada à
divisão em face do cantata. Esse era o tempo pretérito, onde havia
liberdade, liberdade que cessou com o período em que se
iniciaram as invasões e a tomada das terras pelos "brancos".
Veio, então, o tempo da "escravidão" em que se é levado a
trabalhar na construção de grandes obras, na localidade, como o
açude Santo António e a igreja de mesmo nome.
O "cativeiro", nessa relação, tanto quer significar uma
prisão, de fato, quanto, simbolicamente, um estado de sujeição
coletiva desencadeado pela perda da base territorial fixa ou,
simplesmente, pela perda de autonomia, da liberdade de produzir
e se reproduzir.

"Meu pai, que era meu avô, foi pegado a dente de
cachorro. Ele tinha a venta furada e uns pauzinhos na
orelha. Ele me dizia:' meu filho, no tempo em que o seu
avô trabalhava, ele foi pegado a dente de cachorro para
trabalhar naquele açude, no cativeiro'. Ali era um cativeiro.
Um cativeiro em que a pessoa carregava pedra na cabeça,
em cima da cabeça, aquela pedrona. Aqueles que se
maldiziam, o chicote comia, pegado de quem? Do velho
Miguel Barão, que foi o primeiro que começou a tomar
nossas terras. Ele chegou (o Miguel Barão}, estava meu
avô trabalhando, meus tios trabalhando, ele chegou em
cima de um cavalo, com um;'-,t. ·ifle
e perguntou:_'- Caboclo,
..
me diga uma coisa: de quefit ·é essa terra aqui?' Ai, meu
avô respondeu:'- essa terra aqui é noss a!'. '- Caboclo, de
hoje em diante você diz: essa terra é minha (em relação
ao velho)... ou diz ou morre!'. Então, ele.ficou com a terra.
Dai para cá, veio tomando, veio tomando e tomando e
tomando, vendeu uma parte pq.ra o Isaías, que é
justamente aquela serra, que chamam 'Serra dos
Caboclos'. Aí, foi levando, foi tomando, foi vendendo, foi
vendendo, foi vendendo para os possantes. Os possantes
foram comprando e comprando e comprando. Aí, então, o
jeito que teve foi a gente se afastar para outro lugar, para
não morrer de fome ... para não morrer de fome". Ai, nôs
sofremos, sofremos, sofremos cada vez mais. O que
acontece é que foi morrendo esse pessoal mais velho, meu
avô morreu, minha mãe morreu, meus tios se acabou tudo,
aí.ficou eu. Quer dizer: ficou a raiz" (José Filismino, 60).
,

..

~

..
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O território, nessa visão, significa muito mais que uma
ligação sentimental à terra, já que é um meio básico para a
"(re)produção social", para a perpetuação de uma organização
indispensável ao grupo. Por essa razão é que tem aparecido, não
raras vezes, como motivação primordial para a afirmação da
identidade (Peixoto da Silva, 1997:30).
Mas, ao mesmo tempo, o lugar, a terra, o "território
indígena", não possui o mesmo sentido de um lote que se adquire,
na moderna cidade, para suprimento de algum fim de natureza
essencialmente pragmática: construindo ou demolindo qualquer.
coisa sobre ele num piscar de olhos. "Não é um quadro negro sobre
o qual escrevemos, depois apagamos os números e figuras", ao
contrário, esse sempre recebe "a marca do grupo, e vice-versa"
(Halbwachs, 1990: 133).

"Cada aspecto, cada detalhe desse lugar em si mesmo
tem um sentido que é inteligível apenas para os membros
do grnpo, porque todas as partes do espaço que ele ocupou
correspondem a outro tanto de aspectos diferentes da
estrutura e da vida de sua sociedade, ao menos, naquilo
que nela havia de mais estável" {Halbwachs, 1990: 133).
O espaço é marcado pelos acontecimentos sociais e é isso
que lhe confere sentido. As referências "no alto da serra onde
moravam os velhos índios'', "lá perto do cemitério dos antigos", "onde
o meu tio viu o vulto da caipora" são exemplos de que os eventos ou
episódios. ocorridos em cada lugar funcionam como marcas de
identificação desse espaço, assumindo o caráter de códigos de
orientação dentro do próprio grupo.
De modo similar, o tempo é o "tempo da escravidão", "o
tempo da liberdade", "o tempo em que se carregava pedra na cabeça",
"época em que se trabalhava na construção do açude", "quando o
velho Miiguel Barão começou a tomar as terras todas". Assim como
ocorre com o espaço, o tempo é visto em função das relações
soc1a1s travadas pelos indivíduos, consciente ou
inconscientemente, no seu dia-a-dia.
É "a situação atual" que requer, a toda hora, referências
que se vai buscar em outros tempos: o do "cativeiro" - parte de
sua história mais recente e até datável - e o da "liberdade
pretérita" - que se funde com a existência de um tempo mítico
ou das origens. Essa recorrência aos primeiros momentos de
uma existência coletiva, e mesmo à sua história não muito
distante, atesta, com certa clareza, que a lembrança é, em larga

.
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medida, "uma reconstrução do passado com dados emprestados do
presente" (Halbwachs, 1990).
Essa noção de passado "ressignificado" salta aos olhos
quando se observa que os acontecimentos do presente é que
evocam as chamadas "velhas recordações". É o problema atual
da usurpação da terra que leva muitos índios a remontarem
ocasiões anteriores em que a vida do grupo era diametralmente
oposta à que agora_conhecem.
Nesse caso, operam fazendo uso de pares de oposição como
presente / passado, liberdade / escravidão, índio / branco etc.,
sempre deixando entrever que os fatos evocados, com maior
facilidade, são aqueles que retratam os momentos de reordenação
da vida do indivíduo (o casamento, a separação, o nascimento de
um filho, a mudança de emprego, a posse de uma ·propriedade
nova) e do grupo (a mudança de uma localidade para outra, a
expulsão de algumas famílias de seus terrenos, a construção de
grandes obras já citadas, a visita oficial da FUNAI, as assembléias
indígenas anuais e muitos outros) 16 •
No entanto, todos esses "fatos", ao invés de retornarem
sob a forma de imagens cristalizadas e intactas, são alterados,
continuamente, porque são filtrados pela lente do presente, pela
ótica do contemporáneo 17 • Se uma lembrança tem como fator
desencadeador algum demanda ou estímulo vivido na atualidade,
o ato será sempre o de rememorar, qual seja: o de reelaborar como se vê na discussão de cunho histórico presente nas
narrativas que tecem ligações entre o "como era a vida
antigamente" a partir do "CO!llO se vive hoje" (Halbwachs, 1990).
Por causa da complexa situação na qual se encontra a
maioria P.os grupos indígenas do Nordeste em relação à posse de
suas terras, geralmente, o eixo central dessas histórias passa
pela problemática do território e, por isso mesmo, muitas delas
aparecem a fim de responder a questões de ordem prática que

16

A respeito disso ver o conhecido trabalho de Ecléa Bosi que retoma
a concepção de memória do filósofo Henri Bergson, de um lado, e de
Maurice Halbwachs, do outro. Memória e Sociedade: Lembr:anças.de Velhos,
3ª edição, São Paulo: Cia. das Letras, 1995.
17
Paul Auster, em seu belíssimo livro intitulado "A Invenção da Solidão"
(São Paulo: Cia. das Letras, 1999), diz o mesmo da seguinte forma: "a
memória, portanto, menos como o passado contido em nós do que como uma
prova de nossa vida presente".
·
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dizem respeito ao reconhecimento de uma diferença social e
étnica. Assim é que a idéia de intimidade do índio para com o
"mato" (ou a natureza) está presente em quase todos os relatos
em que se destaca a diferença do "Povo Pitaguary" para com a
sociedade envolvente, retomando o emblema da relação do
indígena com a natureza no intuito de demarcar alguma espécie
de descontinuidade cultural em face dos regionais.

"A gente que é índio, a gente aprende as coisas por
si próprio. Mesmo que os pais da gente tenham morrido e
não tenham dito nada para nenhum índio, aquela pessoa
que realmente é índio aprende as coisas por si próprio, a
própria natureza ensina. A pessoa toma experiência na
própria mata, com a própria liberdade que ela tem na
mata, e pega tudo, conhece tudo. Aos pouquinhos, a gente
vai aprendendo e vai observando. Isso é quando a pessoa
é concentrada na natureza e tem muita fé e ama a
natureza. Não é só a pessoa dizer que gosta 'da boca
para fora' e acha bonito e acha bom... e aquilo 'o vento
levou', não! Aquilo é uma coisa que tem que ser de dentro
do coração, é uma coisa que a pessoa tem que ter aquele
amor verdadeiro. A pessoa dizer que 'eu sou um índio' só
de palavra, não! A gente diz que é índio, mas isso é
materialmente e espiritualmente. A gente conhece as coisas
por si próprio, a própria natureza ensina a gente, é assim
que a gente descobre as coisas. (... ) A natureza ensina
àquela pessoa que tem um próprio amor por ela. Como se
a terra fosse a mãe e as árvores fossem a nossa própria
sombra. Isso para gente é a nossa vida. A natureza, para
gente, é uma vida. Aquele que maltrata a natureza, está
maltratando a gente, e a gente (como nós somõs índios) tá
na terra para defender tudo que for possível, e se puder,
replantar essa natureza onde falta para crescer aquilo
que tiraram. Muitas vezes, somos obrigados a tirar, você
só bota um roçado porque a necessidade obriga. Porque
se você pudesse plantar e não bulir numa árvore daquela,
você fazia, mas você se obriga a tirar aquela sombra porque
o legume na sombra não dá, ele precisa do sol, aí, você
precisa desmatar. Então, é por isso que a pessoa se obriga
a botar um roçado, brocar aquela mata, para poderplantar,
mas não é do gosto a gente fazer aquilo, porque se a gente
pudesse viver e vê aquela mata fechada, para entrar e se
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esconder, e ficar lá dentro sozinho, sentindo só aquele
amor puro das próprias árvores, da sombra, do silêncio,
do ar puro, do que a natureza oferece a gente... era muito
bom! (Daniel Araújo, 49).
Identificando-se e afirmando-se como "pessoa que é índio"
e que, portanto, "a natureza o ensina", o interlocutor acaba por
delimitar, ancorado na referência de costumes ditos "ancestrais",
as fronteiras de seu grupo para com os demais. Essas fronteiras
são entre "índios" e "não-índios", pessoas a quem a natureza
ensina e outras a quem ela não ensina.
O exemplo maior de pessoa dotada de saberes e poderes
concedidos pela natureza está na figura do pajé que, assim como
o cacique, assume um papel diferenciado - tomado como
"tradicional" e "autenticamente indígena" (Oliveira, 1998:59). O
pajé, exaltando o domínio que o índio tem sobre a natureza,
contrapõe sua cultura com uma outra composta por pessoas que
não tem conhecimento algum da mesma.
Esse caráter "contrastivo" da identidade revela uma noção
de "honra étnica" exposta nos depoimentos da exaltação da tradição
grupal com a convicção da excelência de seus costumes em
detrimento dos demais (Weber, 1983). Por "seus costumes"
entendam-se "valores" e "crenças" também. Crenças ncr chamados
"seres encantados" bem personificados nos relatos míticos que
têm como personagem principal a "caipora" - símbolo da afirmação
de um saber indígena sobre a "mata". Histórias relacionadas a ela
aparecem, freqüentemente, quando o assunto é a caça, uma
atividade que já foi de suma importância para o grupo.

"Isso aí dura até hoje. O caçador, todo caçador que
vai para a mata tem que prestar atenção. A gente tem
uma pauta, uma devoção. Se a gente vai para a mata caçar
e não mata nada, tem que entender que na mata tem um
dono. O dono da mata é a Caipora. A Caipora, se o sujeito
sai de casa, se ele (o caçador) quer matar alguma coisa,
pois leve um agrado, leve um pedaço de fumo de rolo,
chegue lá e ofereça a ele, coloque numa cabeça de um
toco e ofereça ao Caipora. Aí, pronto! Aí ele (o sujeito) vá
caçar, que ali ele não vê assombração de nada. <? Caipora
faz muita coisa dentro do mato para ver se o caçador tem
medo e vai embora. O pessoal vê gemido-, vê pancada, vê
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chiado, vê coisa, fica ouvindo coisa que não vê. Porque é
encanto, Caipora é encantado. Cachorro apanha e a pessoa
vê aquilo, se for uma pessoa que não tem experiência...
fica espantado. O caçador tem experiência, todo índio, no
mato, tem experiência de.tudo, sabe de tudo, a gente sabe
de tudo. Aí, sabe que o que a gente ouvir ou chegar a ver,
a gente já sabe o que é, e não liga, porque aquilo a gente
já tá acostumado a ver, já tá sabendo o que é e o que não
é. A gente oferece aquele fumo para o Caipora e pronto.
Se ele (o caçador) tiver numa espera, ele espera a caça,
ali num lago d 'água, ou numa passagem, e o bicho vem.
E ali ele espera, atira, mata sua caça e vai se embora.
Mas, se ele não cooperar com o Caipora, só ir lá matar e ir
embora... tem muitas vezes dele ir lá, vê o bicho, atirar e
não acerl.ar nenhum chumbo sequer, e o bicho ir-se embora.
Isso aconteceu muitas vezes comigo: de eu atirar numa
caça e a caça ficnr olhando para mim e depois ir-se embora.
Isso é nossa experiência no mato... e tem muitas coisas
que a gente não pode dizer, não pode dizer tudo da vida
da gente, porque isso é como as orações ... tem que ter as
nossas coisas particular também, que não pode ser
revelado. Então o que a gente pode falar e pode dizer a
gente diz" {José Filismino, 60).

. Os relatos referidos à Caipora (ou ao Caipora) refletem
como essas histórias designam verdadeiros modelos de ação no
cotidiano do grupo. Nas entrelinhas do conto, aparecem regras
relativas à atividade social em questão e, simultaneamente, a
narração de uma situação vivida pelo próprio sujeito enunciador.
Enfim, tais narrativas querem nos dizer do grupo, mas
não somente isso, querem, não raras vezes, falar-nos da
diferença e nos explicar o teor dessa diferença. Tanto as míticas
quanto as históricas, quando recontadas e reconstruídas dia-adia, no interior do grupo, têm por função organizar a vida social
do mesmo na sua relação com o que designam por natureza,
com os membros de outros grupos e entre si.
Nas sociedades indígenas e camponesas, por razões
várias, ainda resiste a capacidade ó.e ouvir, de escutar com
atenção, as histórias que são narradas por um membro mais
velho, por uma autoridade como o pajé, o cacique e outras
lideranças. Enquanto se prepara o roçado, enquanto se pesca ou
se caça e se espera o bom tempo, a chuva, a maré certa, ain<l:a
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se resguarda o lugar de gênese das narrativas. E é nesse "lugar"
que se pode apreendê-las para depois transmitir. No dizer de
Benjamin: "esse processo de assimilação, a verificar-se nas
profundezas, necessita de um relaxamento íntimo que se toma cada
vez mais raro. Se o sono é o ponto mais elevado da distenção fisica,
é o ócio o grau mais elevado do relaxamento psíquico. O ócio é -o
pássaro onírico a chocar o ovo da experiência. Basta um sussurro na
floresta de folhagens para espantá-lo" (1983:68) .
É assim que, ao desfiar as palhas do tucum, ao depenar
as aves, ao coletar as sementes secas no meio do mato, o artesão
e o narrador se encontram. Por isso, as culturas indígenas se
mostram como celeiros ricos de narrativas míticas e históricas,
porque enquanto vão confeccionando os adornos de palha, os
cocares de penas e plumas, os colares em que se costuram as
sementes uma a uma, os membros da comunidade vão entrando
em contato com a história de sua gente recontada face-a-face,
com uma inumerável quantidade de episódios a serem relatados
por aquele que melhor "conhece" o assunto, que melhor "recorda"
o encadeamento de ações a ser descrito (e que também sabe
alindar com pormenores que vão ornando o núcleo central da
história).
Benjamin diz que "quanto mais natural a atividade com que
a narração é seguida, tanto mais profundamente cala aquilo que é
transmitido"e é justamente lá - "onde o ritmo do trabalho se
apoderou daquele que narra"- que se ouvem as histórias "de tal
maneira" a ser natural o modo de transmiti-las depois (1983:68).
As narrativas aparecem como um recurso pedagógico
indispensável à manutenção de uma certa "tradição" ao mesmo tempo
em que geram sua modificação ou sua "reinvenção". Tanto nos
instantes mais característicos da vida doméstica de um grupo indígena
quanto nas manifestações públicas de rituais e mesmo nas ocasiões
de expressão de sua mobilização política, essas histórias são, não
raras vezes, evocadas como provas que atestam a veracidade de
alguma informação suscitada ou sobre a qual se duvida.
Elas servem, na verdade, às mais várias finalidades
porque "visar o interesse prático é traço caracteristico de muitos
narradores natos. (... )Este sempre tem, direta ou indiretamente, um
propósito definido. Pode tratar da transmissão de uma moral, de um
ensinamento prático, da ilustração de algum provérbio ou de uma
regra.fundamental da existência" (Benjamin, 1983:65).
A toda hora, no ato de falar, o indivíduo está levando em
consideração o que se pode ou não se pode dizer conforme seus
princípios, interesses e regras do meio em que se encontra. Isso
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se deve ao fato de que o discurso que gera a narrativa "nasce de
uma situação pragmática, extraverbal, e mantém a conexão mais
próxima possível com essa situação, de tal sorte que esse discurso
estará diretamente informado pela vida, não podendo ser divorciado
dela sem perder a sua significação" 18 (Brait, 1999: 18).
A realidade pode prover o narrador de uma infinidade de
razões que o levem a expressar sua própria visão (de qualquer
que seja o assunto, o tema) dirigida ou destinada a alguém. Pode
ser um diálogo assentado sobre um problema de natureza sóciopolítica (envolvendo outros) ou essencialmente pessoal (centrado
no indivíduo mesmo). "Mas, de qualquer forma, o narrador é uma
espécie de conselheiro do seu ouvinte" e "um conselho, fiado no
tecido da existência vivida, é sabedoria" (Benjamin, 1983:65).
É esse encontro de subjetividades que confere às
narrativas um caráter de meio para a reflexão em fluxo constante,
"lugar" onde se demonstra uma maneira especial de expressar
categorias, conceitos, imagens e noções articuladas em histórias
cujos episódios se pode facilmente visualizar 19 • Nelas, figuram
tanto heróis, ancestrais e antepassados que viveram "o início
dos tempos" quanto personagens que correspondem a pessoas
comuns da localidade. Nelas, aparecem, também, criaturas
encantadas e seres extraordinários dos quais "sempre" se ouviu
falar ou mesmo se viu (Lopes da Silva, 1995).
De um jeito bastante específico, esses contos vão
revelando, por meio de sua lógica e de suas metáforas, aspectos
importantes da vida de um grupo, pois se constróem com imagens
que são familiares a ele - signos com os quais se entra em contato
no dia-a-dia do mesmo, deixando entrever sua concepção de
tempo e espaço - sua cosmovisão (Lopes da Silva, 1995). Não se
confundem com reminiscên c ias fossilizadas, ou meras
lembranças passadas, porque têm como suporte a vivacidade da
cultura. Estão sempre a incorporar temas que são recriados
durante os momentos nos quais se desenrola a vida social. Em

18

Estou m e fundamentando no que diz Beth Brait em seu recente
artigo "As Vozes Bakhtinianas e o Diálogo Inconcluso" in BARROS,
Diana Luz Pessoa e FIORIN, José Luiz (orgs.). Dialogismo, Polifonia,
Intertextuálidade: ern tomo de Bakhtin, São Paulo: EDUSP, 1999.
19
Faço referênc~a , aqui, ao texto de Aracy Lopes da Silva, ".Mito, Razão,
História e ~ociedade" in A Ternática Indígena na Escola - novos subsídios
para professores .d e 1ºe2° graus, Brasília: MEC/MARl/UNESCO, 1995.
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vez de trazerem à tona cristalizações intactas do passado, essas
narrativas se remetem, continuamente, ao movimento vivo
gerado na memória coletiva 20 do grupo: registrando fatos,
interpretações e reinterpretações.
"O que é rememorado apenas pode ser expresso como

uma narrativa e, inversamente, somente aquilo que é
passíve l d e ser traduzido como narrativa, pode ser
chamado de lembrança. Parafraseando a máxima de
Wittgenstein, apenas podemos lembrar aquilo que podemos
narrar2 1 "(Benedikt, s .d.:94).
As narrativas nascem da verbalização de uma memória,
do ato de lembrar, não como um sonho ou um retorno tal e qual
do passado22 , mas como uma. "revivência" modificada pelo tempo,
uma lembrança se1npre a se refazer, sendo reconstruída e
repensada a partir de um contexto condicionado por "todo o
conju.nto de noções presentes" que avalia e "altera" seu conteúdo.
Portanto, o passado relatado nessas narrativas é sempre uma
releitura a partir dos valores do presente, salvo raras vezes em
que a "conservação" prepondera em detrimento de uma
"elaboração". "Na maiorparte das vezes, lembrar não é reviver, mas
refazer, reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as
experiências do passado" (Bosi, 1995: 17-28).

"As lembranças (... ) se alteram quando revistas. Ao contrário
do estereótipo do passadp relembrado como imutavelmente fixo,
recordações são maleáveis e flexíveis; aquilo que parece haver
acontecido passa por cont1nua mudança. Quando recordamos,
ampliamos determinados acontecimentos e então os reinterpretaamos
à luz da experiência subseqüente e da necessidade presente"
(Lowenthal, 1998:97).

20

No sentido conferido por Maurice Halbwa chs em sua obra Memória
Coletiva, São Paulo: Vértice, 1990.
21
É claro que aqui não estamos tratando de todas as espécies de
narrativas: escritas, cinematográficas, visuais etc., mas sim de
narrativas orais.
22 Como chegou a sugerir o filósofo Henri Bergson ( 1990) ao longo de
seus escritos sobre memória.
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"De fato, cada ato de lembrar altera novamente as
lembranças. Da mesma forma, contar as lembranças também as
altera, pois 'o próprio ato de falar sobre o passado tende a cristalizálo numa linguagem específica mas um tanto arbitrária'.(... ) Para
comunicar uma narrativa coerente precisamos não apenas reformular
o passado antigo como ainda criar um novo" (Donald Spence apud
Lowenthal, 1998: 1O1).
A reelaboração se dá sobre a lembrança da experiência
do indivíd.uo tanto quanto sobre as experiências de outrem ou do
grupo, entrando em jogo tanto os acontecimentos vividos pelo
próprio narrador quanto aqueles cujo relato lhe foi passado através·
da memória de um outro. "A experiência propicia ao narrador a
matéria narrada, quer esta experiência seja própria ou relatada. E,
por sua vez, transforma-se na experiência daqueles que ouvem a
estória" (Benjamin, 1983:66).
Dessa forma, não só os acontecimentos "vividos
pessoalmente" quanto aqueles "vividos por tabela" aparecem como
elementos constitutivos da memória, mas também as próprias
"pessoas, personagens" e, por último, os "lugares". São
constitutivos de uma memória que é, por definição, um fenômeno
construído, de feição coletiva, diretamente ligado à "identidade",
pois possibilita o "sentimento de continuidade e de coerência de
uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si" (Pollak,
1992:200-204).

"A função fundamental da memória, por conseguinte, não é
preservar o passado mas sim adapta-lo a fim de enriquecer e
manipular o presente. Longe de simplesmente prender-se a
experiências anteriores, a memória ajuda a entendê-las. Lembranças
não são reflexões prontas do passado, mas reconstruções ecléticas,
seletivas, baseadas em ações e percepções posteriores e em códigos
que são constantemente alterados, através dos quais delineamos,
simbolizamos e classificamos o mundo à nossa volta" (Lowenthal,
1998: 103).

Por meio das narrativas se efetiva uma função social da
memória. Por meio da memória se constrói a identidade. Essa
"memória" e essa "identidade", como diz Pollak (1992:204), ''podem
perfeitamente ser negociadas, e não são f enômenos que devam ser
compreendidos como essências de uma pessoa ou de um grupo". Da
mesma forma, embora se diga que as narrativas são portadoras
de muitas das "verdades" consideradas fundamentais pelo grupo,
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não se pode esquecer que, mesmo "consagradas", ~ssas verdades
vão se revestindo de novas significações, produzindo e sendo
produzidas pelo sistema de valore~ que se modifica eternamente.
Nesse caminho, nada é estático, nada é eterno, a não ser
o próprio movimento das palavras, do discurso e das ações, sempre
passíveis de novos sentidos a partir de novas elaborações da
realidade.

"... a ação e o discurso são os modos pelos quais os seres
humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objetos
fisicos, mas enquanto homens" (Arendt apud Ortega, 2000:26).
"Se a. memória é imprescindível para o conhecimento e o
pensamento, não o é menos para a atuação humana. Na verdade,
trata-se de uma habilidade múltipla, sujeita à variação e produtora
de singularidade, servindo a propósitos diversos. Se, em muitos
momentos, esta habilidade se Jaz quase automaticamente através
de um ato ou pela via de um corpo - e do cérebro -, em outros, fazse como uma f onna, de narrativa poética e histórica, no sentido grego
de invenção e criação, capaz de produzir incessantemente novas
histórias" (Benedikt, s.d. :88).
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